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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2020-09-15

Närvarolista:

skelpdar, Erik Wallin, Ordförande
rocket, Roderik Lundberg Bauhn, Systemansvarig
weezl, Vasil Nokhrin, Kassör
meklund, Mattias Eklund, Ledamot
glyph, Fredrik Andersson, Ledamot
firetech, Joakim Tufvegren, Suppleant
welw, Adam Mrozek, Medlem

§0

Öppnande och Formalia OFMÖ 18:18. Tid och sätt godkändes. rocket valdes till
mötessekreterare. glyph valdes till justeringsperson. welw
adjungerades.

§1

Höstmötet

Mötet beslöt att utskicksdag är den 27:e oktober samt 17:e
november kl: 18.30 för höstmötet. Formatet är presidie på plats
samt medlemmar på virtuellplats. Något enstaka undantag
kan förekomma. Plats för presidiet är E-huset, se kallelsen.

§2.0

Ansökan till TLTH

TLTH har bytt styre och glömt ärendet. Ordförande skapar nytt
ärende för ansökan till sammarbetsförening.

§2.1

Aktiviteter

LUNARC kan tänka sig att hålla i en föreläsning. Mötet tycker
det är en bra ide men att det är en ännu bättre idé att vänta
ut pandemin. Planering av aktiviteten tas senare. Ansvarig är
skelpdar.

§2.2

Posters

Ordförande har posters redo för tryck. Är ekonomiskt överkomligt och lämpat för anslag varje termin.

§2.3

Varva medlemmar

Ordförande har varit i kontakt med D-sektionens nya medlemmar. Intresset är svagt.

§2.4

roll-up,pins

meklund tänker bevisa att man i linux system kan omvandla
projektfilen för roll-up:en till CMYK färgrymden utan större
problem. rocket för över fil senare den här veckan. Som sista
utfall startar man upp en virtuell maskin med Windows och
photoshop.

§2.5

CCC

weezl undrade om att besöka CCC konferansen/hackerspace i
Tyskland. P.g.a. pandemin så blir det inget i år.
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§3

Övriga frågor
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3.0. rms, Från mailtråd har det belysts att i ett äldre medlemsmötesprotokoll från 2000-10-21, 16§ nominerades rms
som hedersmedlem och mötet beslöt att välja in rms som
hedersmedlem. Därefter saknas medlemsansökan samt medlemsmatrikel. Ett litet intresse från några medlemmar att ta
ifrån rms sin titel i föreningen har belysts. rms verkar ha trillat
mellan stolarna sedan beslutet i protokollet. Styrelsen beslöt
avvakta i ärendet.
3.1 Bygga datorer, Kassören la fram förslaget att det vore
bra med möjlighet att kunna bygga datorer med legacy delar
som en rolig och lärorik aktivitet.
3.2 Städdag, lokalen behöver optimeras. Ett informellt möte
nästa vecka på tisdag kommer äga rum för att strukturera upp
städningen. Städdagen kommer att utlysas med en inbjudan
till medlemmar med mat till de som deltar.

§4

Nästa möte

Bestäms senare.

§5

OFMA

Mötet avslutades 19:31.

Vid protokollet

Justeras

Roderik Lundberg Bauhn
Sekreterare

Fredrik Andersson
Justerare
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